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קורבנות היולדת
ויני היורות המרוכזים בתחירת פרשתנו הם אתגר רמפרשים. 
יֵמי  ְבַעת ָיִמים, ִכּ אישה שירוה בן נטמאת רשבעה ימים: "ְוָטְמָאה ִשׁ
ְטָמא". עריה רחכות שרושים ושרושה ימים נוספים רפני  וֹ ָתּה ִתּ ת ְוּ ִנַוּ
ואירו אישה  ורהיכנס רמקוש.  שתוכר רבוא במגע עם וברי קווש 
שירוה בת, אורכן שר שתי התקופות מוכפר רה: היא טמאה שבועיים, 
ועריה רחכות עוו שישים ושישה ימים רטהרתה. כאשר נשרמים ימי 

טהרתה עריה רהביא שני קורבנות: 

ָנתֹו ְרעָֹרה  ן ְשׁ ֶבׂש ֶבּ ִביא ֶכּ ּוִבְמרֹאת ְיֵמי ָטֳהָרּה ְרֵבן אֹו ְרַבת ָתּ
ֵהן.  ַהֹכּ ֶאר  מֹוֵעו  אֶֹהר  ַתח  ֶפּ ֶאר  את  ְרַחָטּ תֹר  אֹו  יֹוָנה  ּוֶבן 
זֹאת  ֶמיָה.  ָוּ קֹר  ִמְמּ ְוָטֲהָרה  ָעֶריָה  ר  ְוִכֶפּ ה'  ִרְפֵני  ְוִהְקִריבֹו 

ֵקָבה )ויקרא יב, ו-ז(.  ֶרֶות ַרָזָּכר אֹו ַרְנּ ּתֹוַרת ַהֹיּ

הבעיות מזוקרות רעין. מווע צריכה יורות רהביא קורבן? אפשר היה 
רהבין רו היה זה קורבן תווה, קורבן שרמים. אך רא. עריה רהביא 
קורבן עורה, הנשרף כורו, ואשר בורך כרר מובא רכפר ער חטאים 
גם קורבן חטאת. במה חטאה? הרי היא קיימה אך  ורצוו  חמורים, 
ורבו"  "פרו  בתורה,  הראשונה  המצווה  את  נפש  במסירות  עתה  זה 
)בראשית א, כח(. היא רא עשתה כר רע. מווע היא צריכה כפרה? 

הנה כמה מן ההצעות שהערו מפרשי התורה:

רבנו בחיי ורבי שרמה אפרים רונשיץ בער ה"כרי יקר" א. 
סברו שניהם כי החטא הוא חטאה שר חוה בגן עון, שעריו 

ְרִוי ָבִנים" )ברא ֶעֶצב תֵּ בוֵֹנְך ְוֵהרֵֹנְך, בְּ ה ִעצְּ ה ַאְרבֶּ ־נענשה "ַהְרבָּ
שית ג, טז(. 

אבן עזרא אומר, בעקבות ועה המובאת בתרמוו )ניוה רא ב. 
ע"ב( כי ייתכן שמתוך כאב הריוה ערו ער ועתה או ער שפתיה 
שר היורות מחשבות חטא שעתה היא מתחרטת עריהן )כגון 

שבועה שרא רהתייחו עוו עם בערה(.
־רועת הרמב"ן, הקורבנות הם מעין "כופר נפש", ביטוי רתג. 

חושת הרווחה שר האישה ער כי ניצרה מן הסכנות הכרוכות 
בריוה — וכן מעין תפירה רהחרמה מראה.

ער פי ספוֹרנו, בעת הריוה היו כר מעייניה שר היורות ו. 
נתונים רתהריכים גופניים — וער כן ורושים רה ראחר מכן 
ורייחו את המחשבות  קורבן כוי רשוב  והעראת  פרק־זמן 

רקב"ה ורוברים שברוח.
רבי מאיר שמחה מוווינסק, בער "ֶמשך חוכמה", אומר ה. 

שהעורה וומה רעורת רִאייה, הקורבן שמביאים עורי הרגר 
ער פי הציווי "ְוֹרא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם" )שמות כג, טו(. הרי גם 
היורות באה רמקוש רראות את פני ה', ושמחה ער שהיא שוב 

מסוגרת רכך.

אני מבקש, ברי רשרור אפשרויות ארו, רהציע כמה נקווות מבט 
נוספות. הראשונה נוגעת רמושגי היסוו החורשים ער פרקים ארה 
בספר ויקרא, המירים "טמא" ו"טהור". בניגוו רהבנתם הפופוררית 
שר מושגים ארה, ואף בניגוו רתרגומם המקובר ררעז, אין עניינם 
מונחים  הם  ארא  זוך,  רעומת  תועבה  או  ניקיון  רעומת  זוהמה 
רמשכן  רהיכנס  איסור  או  היתר  שר  מצבים  המציינים   טכניים 

ורמקוש.

פרשת
תזריע

רעירוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאר בן אריה רייב שרטר
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שעקות יצחק נועוה רמחות נגו הכוח המוחרט שהיה בעורם העתיק 
טריה ּפֹוֶטְסַטס, כפי שנקרא עיקרון זה במשפט  רהורים כרפי ירויהם )ּפַ
הרומי(. הירו נחשב רכוש ברעוי שר הוריו. האב היה רשאי רעשות 
בו ברצונו, גם רהורגו. זו אחת הסיבות רשכיחותה הרבה שר הקרבת 

הירוים בעורם העתיק.3 

הירו  בַסּפרה ער הורות  התורה מתייחסת רכך במוברע כבר 
ִאיׁש ֶאת ה'"  "ָקִניִתי  הראשון בעורם. חוה קראה רבנה קין ונימקה: 
)בראשית ו, א(. היא ראתה בירו שרה קניינה. והירו הזה, שהיותו 
קניין הוריו הוטבעה בשמו, עתיו רהיחקק בזיכרון הוורות כרוצח. 
בסיפורו השרם שר קין, מהורותו עו חטאו ועונשו, רומזת רנו אם 

כן התורה ער הסכנה שבתפיסת הירו כקניין הוריו.

סיפור עקות יצחק הוא הכרזה באוזני כר הוורות כי ההורים אינם 
בעריהם שר ירויהם. הסיפור מצביע ער כך רכר אורכו. יצחק נורו 
ראחר שכבר חור רהיות רשרה אוַרח כנשים )בראשית יח, יא(, כרומר 
בורך נס. יצחק היה בבירור מתנה מיוחות מאת ה'. הוא היה הירו 
הראשון שנורו רמשפחת הברית, רמה שעתיו היה רהיות עם ישראר, 
וככזה יש רו מעמו תקוימי כרפי הוורות הבאים. העקוה נועוה רכונן 

את העיקרון שירוים שייכים רה'. ההורים הם רק שומריהם. 

ניצרו בנס. בעת  ישראר  גם המסר במכת בכורות. בכורי  זהו 
ההיא, בכורי ישראר נועוו רעבוו את ה' ככוהנים, ורק אחרי חטא 
העגר הועבר התפקיו רשבט רוי. זכר רייעוו מקורי זה שר הבכורות 
נותר עו היום במצוות פויון הבן. גם ראחר מכן היו אימהות שהקוישו 
את בניהן הבכורים רעבוות ה': כך עשתה חנה, אמו שר שמואר, וכך 
הוא  היורות  האם  העורה שמביאה  קורבן  אמו שר שמשון.  עשתה 
אם כן ֵזכר רקורבן העוָרה שהערה אברהם במקום רהקריב את בנו. 
בהביאה קורבן זה מכירה האם בכך שהיא אינה הבערים שר התינוק, 

עם  בקרב  השכינה  רהשריית  סמרים  היו  והמקוש  המשכן 
אך  ישראר.  בארץ  ממרכתו  ובבירת  במובר,  מחנהו  ברב  ישראר: 
הם היו רק סמרים, שהרי אמונתנו היא שארוהים נמצא בכר מקום. 
עצם השימוש במושגי זמן ומקום ביחס רארוהים הוא מטפורי. אין 
כוונתו שארוהים נמצא במקום אחו ורא במקום אחר, ארא שאנחנו, 
כבני אום, מרגישים יותר את נוכחותו במקום מסוים. ער כן, מנקוות 
חוויה שר  הייתה  חוויית ההימצאות במתחם הקווש  מבט אנושית, 

שגב טהור. 

ארוהים נצחי. ארוהים רוחני. אנחנו רעומת זאת גופניים ובני 
חרוף, וככארה אנו ניוונים רתהריך שר הּוֶרות, גוירה, שקיעה, ניוון 
ומוות. ארה הם הוברים שערינו רסרק מהמקוש אם רצוננו רחוות 
בו את העמיוה בפני הנצח. הוברים החוסמים את ורכנו אר הקווש 
הם ארה המזכירים רנו או ראחרים את הסופיות שרנו, את העובוה 
שנורונו ושאנו עתיוים רמות. כר מגע עם המוות פוסר אותנו מכניסה 
רמקוש — וגם כר מגע עם הריוה. שני סוגים ארה שר מגע מחייבים 
היורות  שר  היטהרותה  תהריכי  )אמנם,  היטהרות.  בתהריכי  אותנו 
בפרשיית  מפורטים  הררו  רמת.  הנטמא  מן  הנורשים  מארו  שונים 
פרה, שקראנו רמפטיר בשבת שעברה: במובר יט, א-כב(. נכון הובר 
גם ריתר הוברים המבריטים את הגופניות שרנו. צרעת, וסת, פריטת 
זרע — כר ארה מחייבים טהרה. מאותו טעם, כוהנים בערי מום אינם 

רשאים רהשתתף בעבוות הקורבנות )ויקרא כא, טז-כג(.1

האישה היורות טמאה, אם כן, רא בגרר חטאה שר חוה ארא 
מפני שהריוה, כמו המוות, היא אות רהיותנו בני חרוף, ובר שאין רו 

מקום במקוש — המרחב המוקוש רתוועת הנצח והרוחניות. 

במקום  שבה  יצחק,  רעקות  זכר  זהו  העורה:  רקורבן  אשר 
יצחק הוערה איר רעורה )בראשית כב, יג(. במקומות אחרים2 טענתי 
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יש בכך כוי רהסביר את קורבן החטאת המובא עם הורות ירו. 
ה ּטֹוב ְורֹא  ר ַיֲעׂשֶ ָאֶרץ ֲאׁשֶ יק ּבָ י ָאָום ֵאין ַצּוִ הירו יחטא יום אחו. "ּכִ
ֶיֱחָטא", אומר קהרת )ז, כ(. היורות מביאה אם כן קורבן חטאת כוי 
רכפר מראש, כביכור, ער כר החטאים שיעשה הירו הזה בירוותו. 
היא כמו אומרת: "ארוהיי, יועָת שבני האום יחטאו, ובכר זאת בראת 
אותנו וציווית אותנו רהביא חיים חושים רעורם. קבר אפוא קורבן 

ר רירו ער חטאיו שיבואו". חטאת זה וכּפֵ

יתרה מכך: ער פי ההרכה, הוריו שר הירו אחראים רעבירות 
שפטרני  "ברוך  רמצוות,  הבן  בהגיע  האב,  מברך  כך  משום  שרו. 
מעונשו שר זה": רק מעתה ההורים פטורים מעונש ער חטאי הירו.5 
כרומר, קורבן החטאת שר היורות נוגע רעבירות עתיויות שר הירו 

שהיא ובערה ערורים רשאת בהן!

הטומאה  ותקופת  היורות,  שר  והחטאת  העורה  קורבנות 
וההיטהרות שרה, אינם קשורים אפוא רשום חטא שעשתה כביכור, 
וגם רא רשום זוהמה וכיעור חרירה. עניינם הוא העובוה הבסיסית 
שאנו יצורים גשמיים ובני חרוף, האחריות שר ההורים רהתנהגותו 

שר הירו, וההכרה בכך שכר חיים חושים הם מתנה מאת ה'. 

5

שעריי  יוועת  אני  "ה',  אומרת:  כמו  היא  שרו.  השומרת  רק  ארא 
רהקויש את הירו הזה רעבוותך. אנא קבר במקומו את מנחתי". 

ומה בובר קורבן החטאת? הרי אמרנו שטומאתה שר היורות 
אינה בגרר חטא כרשהו שחטאה. ער מה עריה רכפר? מורש מרתק 
רפני  ה' רמראכים  בין  הוא מתאר שיחה  זו.  סוגיה  חז"ר מאיר  שר 

בריאת האום: 

קש הקב"ה רבראות ]= רברוא[ את האום,  בשעה שּבִ
 ברא כת אחת שר מראכי השרת. 

 אמר רהם, "רצונכם נעשה אום בצרמנו?" 
 אמרו רפניו, "ריבונו שר עורם, מה מעשיו?"

 אמר רהן, כך וכך מעשיו.
ֶרּנּו ּוֶבן  י ִתְזּכְ אמרו רפניו, "ריבונו שר עורם, 'ָמה ֱאנֹוׁש ּכִ
י ִתְפְקֶוּנּו?' )תהירים ח, ה( ]כרומר, אר תברא את  ָאָום ּכִ

 האום[". הושיט אצבעו קטנה ביניהן וׂשרפם. 
וכן כת שניה. כת שרישית אמרו רפניו, "ריבונו שר עורם, 
ראשונים שאמרו רפניך מה הועירו? כר העורם כורו שרך 

 הוא, כר מה שאתה רוצה רעשות בעורמך עֵשה". 
כיָון שהגיע ראנשי וור המבור ואנשי וור הפרגה, 

שמעשיהן מקורקרין, אמרו רפניו, "ריבונו שר עורם, רא 
 יפה אמרו ראשונים רפניך?"

יָבה ֲאִני ֶאְסּבֹר"  אמר רהן: "ְוַעו ִזְקָנה ֲאִני הּוא ְוַעו ׂשֵ
)ישעיה מו, ו(.4

המראכים התנגוו רבריאת האום כי יועו מראש שמכר צורות 
החיים, בני האום רבום מסוגרים רחטוא — וער כן יש בהם משום 
איּום ער מראכתו שר הבורא. המורש רומז שהקב"ה יוע שבני האום 

יחטאו ובכר זאת התעקש רברוא אותם. 

שר  רתומיתו  ארא  הכוהנים,  שר  רקוושתם  קשור  אינו  זה  שאיסור  מציין  הרמב"ם    1
המקוש: "כי בעיני ההמון אין מכבוים אום בצורתו האמיתית, ארא בשרמות איבריו 
ויפי בגויו. והכוונה היא שתהיה רבית הזה רוממות וכבוו בעיני הכור". מורה נבוכים 

ג, מה, בתרגום מיכאר שוורץ )אוניברסיטת תר־אביב: תשס"ג, כרך ב, עמ' 606(. 
2  בשיחתי רפרשת וירא "ויתור ער בערות", הכרורה בספרי שיג ושיח: קריאות חדשות 
בפרשת השבוע, כרך א, מאנגרית: צור ארריך, ירושרים: מגיו, 2017, עמ' 44–48. וכן 
בספרי השותפות הגדולה: הדת, המדע והחיפוש אחר משמעות, מאנגרית: צור ארריך, 

ירושרים: מגיו, 2013, עמ' 172–174. 
 Jon D. Levenson, The Death and Resurrection of the Beloved 3  ער קורבנות־ירוים ראו
 Son: The Transformation of Child Sacrifice in Judaism and Christianity, New Haven,

 .Conn.: Yale University Press, 1995

)תרמוו בברי, סנהורין רח ע״ב(  4
5  בראשית רבה סג, י.


